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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di zaman modern sekarang ini dengan perkembangan industri 

makanan dan minuman telah terjadi peningkatan produksi minuman bersoda  

yang beredar di masyarakat. Kebiasaaan masyarakat Indonesia yang hidup di 

kota maupun di desa lebih suka sesuatu yang berbau instan, contohnya dalam 

memilih minuman, masyarakat sekarang ini menyukai minuman berkarbonasi. 

Menurut mereka minuman berkarbonasi rasanya enak, murah dan bisa 

membangkitkan stamina. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan dikampus 1 dan 2 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari senin tanggal 18 November 

2013 diperoleh hasil minuman berkarbonasi yang paling disukai mahasiswa 

adalah minuman berkarbonasi merk Big Cola rasa stroberi. Big Cola adalah 

minuman berkarbonasi dalam bentuk botol produksi PT. Ajeindonesia yang 

terdiri dari berbagai banyak rasa, misalnya rasa cola, lemon, stroberi dan 

jeruk. Big Cola memiliki 5 ukuran yaitu 300 ml, 425 ml, 535 ml, 1500 ml dan 

3100 ml.  

Minuman  berkarbonasi  merupakan  minuman  yang memasukkan  

gas-gas CO2 (karbondioksida) ke dalam minuman  sehingga  memiliki 

penampakan bergelembung-gelembung yang memberi kesan segar (Rara, 

2008). Karbondioksida yang dilarutkan ke dalam air, menyebabkan air 

menjadi berbusa. Air berkarbonasi yang juga dikenal sebagai air soda, 

merupakan komponen utama dalam pembuatan minuman ringan. Proses 

melarutkan gas CO2 disebut karbonasi, yang dapat membentuk asam karbonat 

(memiliki rumus kimia (H2CO3) (Zentimer, 2007). Selain CO2, komposisi 

yang terdapat pada minuman berkarbonasi yaitu mengandung zat pemberi 
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rasa, pengawet, pewarna dan zat pemanis. Minuman berkarbonasi 

mengandung karbohidrat dengan proporsi pemanis yaitu gula dengan nilai 

sekitar 7,8-10,3 % (Prasetya, 2008), sedangkan pada Big Cola komposisinya 

terdiri dari air, gula, CO2, pengatur keasaman asam sitrat, perisa stroberi, 

pengawet natrium benzoat, pewarna karmoisin Cl 14720, tetapi dalam 

kemasan tidak terdapat informasi tentang nilai gizinya.   

Mengkonsumsi gula dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan 

kadar glukosa darah meningkat, apabila gula darah meningkat maka akan 

menyebabkan DM (Sayyid, 2006). DM merupakan gangguan metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein dengan banyak sebab lainnya. DM ditandai 

dengan peningkatan kadar glukosa yang melebihi nilai normal (hiperglikemia) 

akibat peningkatan glukoneogenesis dan glikogenolisis (Wild et al., 2004). 

Kadar glukosa darah adalah kosentrasi gula darah, atau tingkat glukosa 

serum, diatur dengan ketat didalam tubuh. Umumnya tingkat gula darah 

bertahan pada batas-batas tertentu sepanjang hari (70-150 mg/dl). Tingkat 

gula darah dapat meningkat setelah makan dan akan menurun ketika berpuasa. 

Saat kadar glukosa dalam darah rendah (hipoglikemia) maka dapat dicegah 

dengan pelepasan glukosa dari simpanan glikogen dalam hati yang besar 

(glikogenolisis) melalui sintesis glukosa dari laktat, gliserol dan asam amino 

dalam hati, sedangkan apabila keadaan kadar glukosa darah tinggi 

(hiperglikemia) dicegah oleh perubahan glukosa menjadi triasilgliserol 

(Marks, 2003). 

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pridayanti (2013), 

diperoleh hasil kadar glukosa darah mencit tertinggi setelah 14 hari yaitu 

perlakuan P3 (pemberian dosis minuman ringan kemasan gelas merk Ale-Ale 

rasa jeruk 3 kali/hari) sebanyak 0,5 ml/20 g BB dengan hasil rata-rata kadar 

glukosa darah 125,12 mg/dl, sedangkan yang terendah adalah kelompok P0 

atau Placebo  (pemberian dosis minuman ringan kemasan gelas merk Ale-Ale 
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rasa jeruk 1 kali/hari) sebanyak 0,5 ml/20 g BB dengan hasil 18,09 mg/dl. 

Hasil kelompok P2 (pemberian dosis minuman ringan kemasan gelas merk 

Ale-Ale rasa jeruk 2 kali/hari) sebanyak 0,5 ml/ 20 g BB dengan hasil 20,64 

mg/dL dan kelompok P1 (pemberian dosis minuman ringan kemasan gelas 

merk Ale-Ale rasa jeruk 1 kali/hari) sebanyak 0,5 ml/ 20 g BB dengan hasil 

18,99 mg/dl. Jadi berdasarkan hasil tersebut pemberian minuman kemasan 

Ale-ale rasa jeruk berpengaruh terhadap kadar glukosa darah mencit  

           (Mus musculus).  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka telah 

dilakukan penelitihan dengan judul “PENGARUH MINUMAN 

BERKARBONASI TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH MENCIT 

(Mus musculus)”.  
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B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitihan ini agar memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas 

maka perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah-masalah 

sebagai berikut:  

1. Subjek yang diteliti adalah minuman berkarbonasi merk Big Cola rasa 

stroberi 

2. Objek yang diteliti adalah darah mencit (Mus musculus) 

3. Parameter yang diamati adalah kadar glukosa darah mencit 

(Mus musculus) 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitihan ini adalah bagaimana 

pengaruh minuman berkarbonasi terhadap kadar glukosa darah mencit  

            (Mus musculus) ? 

 

D. Tujuan Penelitihan 

Tujuan penelitihan ini adalah mengetahui pengaruh minuman 

berkarbonasi terhadap kadar glukosa darah mencit (Mus musculus). 

 

E. Manfaat Penelitihan 

Hasil penelitihan diharapkan dapat memberi manfaat:  

1. Bagi peneliti, penelitihan ini dapat menambah pengetahuan terutama 

tentang pengaruh minuman berkarbonasi terhadap kadar glukosa darah 

mencit (Mus musculus). 

2. Bagi masyarakat, hasil penelitihan ini dapat dijadikan informasi tentang 

komposisi bahan minuman  berkarbonasi terhadap kadar glukosa darah. 

 

 


